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Dnr KS 2018/137

§ 1 Upphandling av gemensam e-tjänstplattform
Hagfors kommun samverkar tillsammans med länets alla kommuner genom den
gemensamma drift- och servicenämnden, som ingår i Karlstads kommuns
organisation. Ett av de samverkansobjekt som nämnden ansvarar för är den så
kallade e-tjänsteplattformen. De kommuner som deltar får del av etjänsteplattformen tillsammans med stödtjänster som utförs av Karlstads
kommuns Kontaktcenter (före detta e-kontoret). För detta uppdrag betalar de
samverkande kommunerna ersättning till drift- och servicenämnden enligt en
särskild fördelningsnyckel. Nuvarande avtal med e-tjänsteplattformens leverantör
har löpt ut och drift- och servicenämnden kommer att genomföra en ny
upphandling så snart som möjligt. Ambitionen är att upphandlingen ska leda till
ett kontrakt med en varaktighet på tre år, med möjlighet till årsvisa förlängningar
upp till och med totalt åtta år. Den beslutade finansieringsmodellen kommer att
vara utgångspunkt för hur kostnaderna fördelas även när ny e-tjänsteportal
upphandlats. Det betyder att kostnaden kan förändras beroende på invånarantal,
antal e-tjänster samt det totala antalet samverkande kommuner och organisationer.
Handlingar i ärendet
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2018-02-19
Drift- och servicenämndens protokoll, 2018-01-26 § 6
Finansieringsmodell
Förslag till beslut
1. Hagfors kommun medverkar i upphandlingen av e-tjänsteplattform och
förbinder sig att betala för sin andel enligt den finansieringsmodell som tagits
fram för 2018 och beslutats av den gemensamma drift- och servicenämnden.
Detta gäller tills ett nytt avtal för e-tjänsteplattform börjar löpa.
2. Hagfors kommun förbinder sig att betala för sin del av den faktiska kostnaden
under hela avtalsperioden för den e-tjänsteplattform som vinner den kommande
upphandlingen. Den enligt punkt 1 beslutade finansieringsmodellen kommer att
vara utgångspunkt när den nya kostnaden beräknas, men den nuvarande
kostnadsbegränsningen på fyra kronor per invånare tas bort.
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3. Hagfors kommun kan i avtalet med en ny leverantör av e-tjänsteplattform få
göra viss egen utveckling samt köpa konsulttjänster. Kostnaderna för den här
typen av tillägg betalas av den enskilda kommunen och ingår inte i den
gemensamma finansieringsmodellen.
4. Det är en förutsättning för besluten enligt punkterna 1-3 att om landstinget i
Värmland tillkommer som samverkande part för e-tjänsteplattformen kommer
landstinget att få betala motsvarande Karlstads invånarantal i
finansieringsmodellen.
_____
Beslutet skickas till
Drift- och servicenämnden, Karlstads kommun
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Dnr KS 2018/135

§ 2 Införande av resebidrag för eftergymnasiala
studier
Resebidraget till eftergymnasiala studier för folkbokförda i Hagfors kommun
syftar till att fler medborgare upptäcker hur enkelt det är att bo i kommunen och
samtidigt studera på ett högre lärosäte.
Ambitionen är att resebidraget ska ha en positiv påverkan på flera av
Hagforsstrategins målsättningar. Bidraget ska underlätta till att fler har möjlighet
att bo kvar i vår kommun och på så vis bidra till en positiv befolkningsutveckling.
Hagfors kommun ska uppmuntra utbildning genom hela livet och resebidraget
ämnar höja andelen medborgare med eftergymnasial utbildning. En höjd
kompetens ger individen fler möjligheter i arbetslivet och det ger Hagfors
kommuns arbetsgivare, både offentliga och privata, en starkare
kompetensförsörjning.
Den studerande ska vara folkbokförd i Hagfors kommun och studera på heltid.
Hagfors kommun ersätter den studerande med högst 50 % av det belopp per
månad som Värmlandstrafikens månadskort kostar. I de fall kollektivtrafik inom
rimligt tidsintervall inte finns att tillgå gäller samma beloppstak vid användande
av egen bil.
Administrativa enheten får ansvaret för införandet och handläggningen av
resebidraget. Resebidraget införs från och med ht 2018 med första utbetalning
under våren 2019. Resebidraget införs under en försöksperiod om tre år, vilket
innebär sex terminer, varför sista bidragsberättigande studieperiod blir
vårterminen 2021. Därefter skall en utvärdering göras och nytt beslut tas om
eventuell fortsättning.
Beräknad kostnad för perioden uppgår till 600 000 kr vilka föreslås tas från de
avsatta medlen för implementering av Hagforsstrategin. Kostnadsberäkningen är
gjord på antagandet att 30 stycken studerande kommer att nyttja möjligheten att
söka resebidrag. Uppskattad arbetsinsats för handläggning, informationsspridning
med flera tillhörande arbetsuppgifter uppgår till två arbetsdagar per år. Mer arbete
kommer dock att krävas initialt vid införandet.
I övrigt ska upprättat regelverk för resebidrag följas vid handläggning och beslut.
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Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs och utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns
skrivelse, 2018-02-19
Upprättat förslag till regler för resebidrag för eftergymnasiala studier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa resebidrag för eftergymnasiala studier från
och med höstterminen 2018 till och med vårterminen 2021 enligt upprättat förslag
samt att anta upprättat regelverk för resebidrag för eftergymnasiala studier. Efter
denna period skall en utvärdering göras. Kostnaden tas från avsatta medel för
implementeringen av Hagforsstrategin.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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Dnr KS 2018/136

§ 3 Konvertering av tjänst
På utvecklingsenheten finns idag 1,0 tjänst med titeln grafik- och webbansvarig.
Tjänsten upprätthålls förnuvarande genom en visstidsanställning och rekrytering
ska ske under våren. Sedan det inrättades en kommunikatörstjänst i Hagfors
kommun har denne tillsammans med grafik- och webbansvarig utgjort det som vi
informellt kallar informationsenheten, vilka arbetar med kommunövergripande
kommunikationsfrågor.
Inför stundande rekrytering föreslås att tjänsten som grafik- och webbansvarig
konverteras till kommunikatör. På utvecklingsenheten kommer det då att finnas
2,0 tjänster som kommunikatör vilka gemensamt kommer att arbeta med den
ökande mängden kommunikationsrelaterade frågor. Dock kommer den interna
arbetsfördelningen att ske baserat på kompetens, erfarenheter och styrkor men
kravet ska vara att man ska kunna arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter
kan täcka upp för varandra och vår sårbarhet minskas således. Konverteringen
kommer inte att medföra några ökade kostnader.
MBL-förhandling är genomförd och avslutad.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2018-02-19
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att konvertera 1,0 tjänst som grafik- och
webbansvarig till kommunikatör.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Personalenheten
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Dnr KS 2018/140

§ 4 Avskrivning av fordringar över 10 000 kronor
Kommunen har två fordringar att bokföringsmässigt skriva av. Ena fordran avser
ersättning för städning. Ärendet är överlämnat till långtidsbevakning.
Den andra fordran avser löneskuld och är överlämnad till långtidsbevakning.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-01-19
Specifikation
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva två fordringar
om totalt 71 813 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 5 Information
Personalchef Richard Bjöörn informerade i en marknadsjämförelse per kommun i
Värmland om medellöner för tillsvidareanställd personal per utvald yrkesgrupp.
Hagfors ligger högre bland vissa yrkesgrupper och lägre inom andra grupper men
håller sig överlag i mitten bland de värmländska kommunerna.
Kommunsekreterare Helena Granlund informerade om att med anledning av att
barnkonventionen blir svensk lag år 2020 har kommunens sätt att arbeta med
konventionen setts över. I det av kommunfullmäktige antagna reglementet för
kommunstyrelsen framgår att kommunen ska följa intentionerna i
barnkonventionen och inget nytt beslut kommer att fattas i frågan. Däremot
kommer kommunens hemsida att uppdateras med mer utförlig information.
Kommunchef Jan Lilja informerade om att ny vård- och omsorgschef blir Åke
Karlsson som tillträder tjänsten 2018-03-01.
Den nya GVA-chefen efter Pär Berglund tillträder under mars månad.
_____
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